Załącznik nr …
do wniosku o udzielenie pożyczki
...............................................
Imię i nazwisko oraz adres
anioła biznesu

Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem aniołem biznesu w świetle definicji określonej w § 1 ust. 9 pkt
18 lit a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w
sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
(Dz. U., poz. 438, z późn zm.).
2. Oświadczam, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
3. Oświadczam, że od dnia………… jestem członkiem następującej sieci inwestorów
prywatnych:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….*
4. Oświadczam, że w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień podpisania umowy
inwestycyjnej z Wnioskodawcą dokonałem więcej niż jednej inwestycji w kwocie nie
mniejszej niż 50 tysięcy złotych w przedsiębiorcę niebędącego spółka publiczną w
rozumieniu § 1 ust. 9 pkt 18 lit a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U., poz. 438, z późn zm.) w celu
zapewnienia mu kapitału na uruchomienie lub na rozszerzenie działalności i
udzielałem doradztwa w zamian za udział w kapitale własnym tego przedsiębiorcy.*
5. Oświadczam, że posiadam
co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe
polegające na dokonywaniu inwestycji kapitałowych w przedsiębiorców niebędących
spółkami publicznymi w rozumieniu § 1 ust. 9 pkt 18 lit a rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U., poz. 438, z późn zm.).*
6. Oświadczam, że posiadam co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w
zarządzaniu przedsiębiorstwem posiadającym roczny obrót w wysokości co najmniej 5
milionów złotych.*
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